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Piyasa Yorumu   

Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda risk iştahının yüksek 

seyrettiği takip edildi. 18 seviyesi üzerinden yönünü aşağı çeviren VIX 

endeksi %10’a yakın düşüş kaydetti. ABD ve Avrupa borsaları günü 

yükselişle tamamlarken, 1329 seviyesi üzerini test eden MSCI GOÜ 

Endeksi yükselişini ikinci güne taşıdı. Dolar endeksinin 92 – 92,42 

bandında işlem gördüğü ve günü 92,19 seviyesinden yataya yakın bir 

seyirle tamamladığı gözlemlenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise 

%1,3240 – %1,3780 bandında hareket ettiği takip edildi. Gelişmekte olan 

ülke para birimlerinde dün karışık bir izlenirken, Türk lirası ise dolar 

karşısında %0,25 oranında değer kazanarak en iyi performans gösteren 

dördüncü gelişen ülke para birimi konumunda yer aldı. USDTRY paritesi 

ise 8,6218 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 8,6409 

seviyesinden düşüşle tamamladı.  Türkiye 5 yıllık CDS primi 390,37 baz 

puan, 10 yıllık tahvil faizi ise %17,47 oldu. Küresel piyasalardaki mevcut 

görünüme baktığımızda Asya borsalarının bu sabah saatlerinde alıcılı 

seyrettiğini, ABD endeks vadelilerinde ise karışık bir resmin ön plana 

çıktığını görmekteyiz.   

Bugün yurt içinde Hazine ihalesi & doğrudan satışı ve Mayıs Sanayi 

Üretimi verileri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya ve ABD’den 

gelecek olan Haziran Ayı TÜFE verileri izlenecek.  

Haftanın ilk işlem gününde BIST100 endeksi özellikle öğleden sonra gelen 

satışlarla sert düştü ve günü 1.357 puan seviyesinden kapattı. Bu kapanışla 

birlikte 200 günlük hareketli ortalamasının altında bir kapanış gerçekleşti. 

Geçtiğimiz dönemde 200 günlüğün altında gerçekleşen kapanışların 

ardından sert tepki alımlarıyla karşılaştık. Bu sebeple bugün gerçekleşecek 

hareket önemli olacak. Tekrar 200 günlüğün üzerine çıkılması 

durumunda, alımlar hızlıca devam ederek 1.377 puan direncine kadar 

çıkılabilir. Fakat tepki alımları gelmemesi durumunda gün içi ana destek 

olarak 1.348 puan seviyesini takip edeceğiz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine bugün tahvil ihalesi ve doğrudan satış gerçekleştirecek.  

▪ Saat 10:00’da Mayıs Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. 

▪ Mayıs ayı işgücü istatistikleri açıklandı. 

▪ Haziran ayında 134.731 adet konut satıldı. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ ARCLK - Pay Geri Alım İşlemleri 

▪ TATGD – Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayı 

▪ ULUUN – 12.07.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hk 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

13 Temmuz Hazine ihalesi & doğrudan satışı

                     Mayıs Sanayi Üretimi verileri 

14 Temmuz  Hazine doğrudan satışları

                      Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 

                      Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

16 Temmuz  Haziran Merkezi Yönetim Bütçe verileri

                      Şubat Konut Fiyat Endeksi (KFE)

                      Haftalık yabancı portöy hareketleri (2 - 9 Tem.)

                      Haftalık para & banka istatistikleri (2 - 9 Tem.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.357 -%1,5 -%2,6

BIST-30 1.467 -%1,4 -%2,3

Banka 1.219 -%0,1 -%1,1

Sanayi 2.411 -%1,6 -%2,8

Hizmet 1.093 -%2,4 -%2,9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20,50 20,50 20,50

AOFM 19,00 19,00 19,00

2 yıllık bono faizi 18,41 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 17,47 17,70 18,09

Kur

USD/TL 8,63 -%0,4 %3,3

EUR/TL 10,24 -%0,5 %0,7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,43 -%0,4 %2,0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 156 160 172

Ortalama işlem hacmi * 1,75 1,86 2,00

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 6,0x 4,9x

PD/DD 1,17x 0,87x 0,77x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,37x 0,33x

FD/Satışlar 1,18x 0,98x 0,83x

FD/FAVÖK 7,8x 5,5x 4,8x

Kar büyümesi -%7,1 %88,9 %24,2

Özsermaye karlılığı %9,5 %14,1 %14,7

Temettü verimi %1,1 %5,2 %5,6

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

Hazine bugün tahvil ihalesi ve doğrudan satış gerçekleştirecek 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi ve 2 yıl 

vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek. Hazine dün gerçekleştirdiği 2 yıl 

vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi ile ROT satışlar dahil piyasalardan toplam 4,1 milyar TL 

borçlandı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen doğrudan satışlar ile birlikte Hazine şimdiye 

kadar toplam 9,8 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi. Hazine Temmuz’da 54,6 

milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında 52 milyar TL’lik iç borçlanma planlıyor. 

Saat 10:00’da Mayıs Sanayi Üretimi verileri açıklanacak 

Mayıs ayı dış ticaret verileri sanayi üretimi tahminleri açısından önemli bir ışık tutuyor. 

Sanayi üretimi verilerinde Mayıs ayında da (bu sene söz konusu ay içerisinde yaşanan 

tam kapanmaya rağmen) yıllık değişimlerde oldukça yüklü bir baz yılı etkisi yansımasına 

tanık olacağız. Ara malları ithalatının (enerji ve altın hariç, Euro bazında) Mayıs ayında 

%40 civarında yıllık oranda artış kaydettiğini tahmin ediyoruz. Diğer taraftan İSO/Markit 

PMI verisi Mayıs ayında 50 eşik değerinin bir miktar altına gerileyerek daralma 

bölgesine geçmiş, bir önceki aya göre üretimde önemli bir gerilemeyi işaret etmişti. 

• Yılın ikinci çeyreği özelinde gerek finansal koşullar endeksinde yaşanan 

sıkılaşma, gerek pandemide vaka sayılarında gelen artışlar ile hizmet sektörüne 

gelen kısıtlamalar çerçevesinde aktivite koşullarında bir zayıflama görülebilir. 

2Ç21’de yıllık büyüme rakamları baz etkisi dolayısıyla güçlü bir resim 

çizecekken, çeyrek dönemli olarak bir gerileme yaşanabileceğini düşünüyoruz. 

2021 GSYİH büyüm tahiniminiz ise %6. 

Mayıs ayı işgücü istatistikleri açıklandı 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranının bir önceki ayki %13,8 seviyesinden 

%13,2’ye gerilediği görülüyor. Tarım dışı işsizlik oranında da daha hızlı bir aylık iyileşme 

ile beraber %16,1 seviyesinden %15,1’e geri çekiliş izleniyor. Daha geniş tanımlı işsizlik 

göstergelerine bakıldığında ise mevsimsel etkilerden arındırılmış atıl işgücü oranında da 

bir gerileme olmasına rağmen oldukça sınırlı kaldığı ve %27,4 seviyesinden %27,2’ye 

düşüş gösterdiği görüldü.   

• Nisan-Mayıs ayları pandemi koşullarının kötüleştiği ve tam kapanma 

koşullarının sektörler üzerindeki etkisinin daha öne çıktığı bir dönem oldu. Bu 

çerçevede özellikle işgücüne katılım oranına bakıldığında Mayıs ayında bir 

önceki ay ki %51,3 seviyesinden %50,5’e gerilediği dikkat çekiyor. Dolayısıyla 

işsizlik oranındaki gerilemenin önemli bir bölümünün işgücüne katılım 

oranındaki düşüş kaynaklı olduğu söylenebilir. Burada belirtilmesi gereken 

önemli unsurlardan biri, yine pandemi ile beraber işgücüne katılım oranı uzun 

vadeli trend eğrisinin oldukça altına gerileme kaydetmiş, trend eğimi hafif aşağı 

yönlü olarak değişmişti.   

• Yine arındırılmış sektörel istihdam verilerine bakıldığında, bir önceki aya göre 

tarım dışı istihdamın 96bin artış kaydettiği görülüyor – söz konusu artışın ise 

temel olarak hizmet sektörü kaynaklı olduğu takip ediliyor. Sanayi sektöründe 

de 57 bin istihdam kaybı yaşandığı görüldü.  

Tam kapanma koşullarının geride kalmasının istihdam üzerindeki etkileri gelecek 

aylarda olumlu olacaktır ve fakat finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak ekonomik 

aktivitedeki canlanmanın ivme kaybetmesi beklenirken, gelecek dönemde devlet 

desteklerinin de kademeli olarak geri çekilmesi işsizlik oranları üzerinde baskı unsurları 

olarak öne çıkabilir. 
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Haziran ayında 134.731 adet konut satıldı 

Konut satışları Haziran ayında toplam 134.731 adet olurken; aylık bazda %128’lik bir 

yükselişi, yıllık bazda ise %29 oranında bir düşüşü işaret etti. Bir önceki yılın aynı 

döneminde toplam 190.012 adet konut satılmıştı.  

• İpotekli konut satışları Mayıs ayındaki 10.560 adetlik zayıf satış verisinin 

ardından Haziran ayında 28.878 adet ile aylık bazda %173 yükseliş kaydetti. 

Yıllık bazda ise %72 oranında bir gerileme yaşandı.  Haziran 2020’de aylık 

ortalama %9,30 olan konut kredi faizi Haziran 2021’de ortalama %17,9 oldu. 

Konut kredi faizi Mayıs 2021’de ise ortalama %17,83 seviyesindeydi.  

• Diğer konutlar Haziran ayında aylık bazda %118, yıllık bazda ise %20 oranında 

arttı.   

• Haziran ayında yabancılara toplam 4.748 adet konut satışı gerçekleştirildi. 

Yabancılara Mayıs ayında 1.776 adet, geçtiğimiz yılın Haziran ayında ise 1.664 

adet konut satılmıştı. 

• 12 aylık toplam konut satışları Haziran ayında aylık bazda %3,73, yıllık bazda ise 

%2,7 oranında düşüş kaydetti.   
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Arçelik - Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup 

sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak. 

Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.757.282.050 

Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.400.000.000 

Tat Gıda - 21.06.2021 tarihli açıklamamıza konu olan; Şirketimizin 200.000.000 TL'ye 

kadar, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya 

tahsisli olarak satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde yurtiçinde borçlanma aracı ihraç 

etmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu''nun 08.07.2021 tarih ve 36/1059 

sayılı kararı ile onaylanmış. 

Ulusoy Un - 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı 

kapsamında 12.07.2021 tarihinde 4.73-4.88 fiyatları arasında toplam 239.838 adet hisse 

geri alım işlemi yapılmıştır. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Haftanın ilk işlem gününde gelişen ülke para birimlerinde karışık bir izlenirken, TL dolar 

karşısında %0,25 değer kazanarak en iyi performans gösteren dördüncü gelişen ülke 

para birimi konumunda yer aldı. USDTRY paritesi ise 8,6218 seviyesine kadar 

gerilemesinin ardından günü 8,6409 seviyesinden düşüşle tamamladı.  Türkiye 5 yıllık 

CDS primi 390,37 baz puan, 10 yıllık tahvil faizi ise %17,47 oldu. 

Bu sabahki kotasyonlara baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozitif bir 

seyir olduğunu ve Türk lirasının dolar karşısında yatay bir seyir izleyerek (+%0,06) orta 

sıralarda yer aldığını görmekteyiz. USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,6350 

seviyesinde hareket ederken, dolar endeksi ise 92,20 seviyesinden işlem görüyor. ABD 

10 yıllık tahvil faizi ise %1,3760 seviyesinde bulunuyor. Teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinin kısa vadede 8,50 – 8,75 seviyeleri arasında 

işlem görmesini beklemekteyiz. Ancak piyasalarda bir süredir oynak seyreden risk iştahı 

ve dolar endeksinde varlığını koruyan yukarı yönlü riskler çerçevesinde gelişen ülke 

para birimlerinde görülebilecek olası volatilite artışlarına karşı tetikte olunması gerektiği 

görüşündeyiz.  Teknik göstergeler dolar endeksinin 92 seviyesi üzerinde tutunmaya 

devam etmesi durumunda yukarı yönlü eğilimin sürebileceğinin sinyalini veriyor. Dolar 

endeksinde yükseliş hareketinin sürmesi ve gelişen ülke kurları üzerindeki baskının 

artması durumunda USDTRY’de 8,75 direncini takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması 

durumunda 8,80 direncini izleyeceğiz.  

Bugün yurt içinde Hazine ihalesi & doğrudan satışı ve Mayıs Sanayi Üretimi verileri 

takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya ve ABD’den gelecek olan Haziran Ayı TÜFE 

verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Haftanın ilk işlem gününde 1,1836 – 1,1882 seviyeleri arasında hareket eden EURUSD 

paritesi, günü 1,1863 seviyesinden sınırlı bir düşüşle tamamladı.   

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1865 seviyesinden işlem görüyor. Paritede 

geçtiğimiz hafta Perşembe gününde bu yana bir toparlanma çabası olduğunu takip 

ediyoruz. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ilk etapta 20 günlük 

hareketli ortalamaya ve Parabolic SAR göstergesi sınırına denk gelen 1,1890 – 1,19 

bandını takip edeceğiz. Paritedeki yükseliş çabasının istikrar kazanabilmesi adına bu 

bandın aşılması önem arz ediyor. 1,1890 – 1,19 bandının yukarı yönlü kırılması 

durumunda ise 1,1923 ve 1,1955 dirençleri izlenecek. Paritenin bu bant üzerine 

yükselmekte başarısız olması durumunda ise, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda, kısa vadede 1,18 – 1,19 seviyeleri arasında bir hareket görmeyi 

bekleyebiliriz. Bu noktada, dolar endeksindeki hareketi yakından izlemeye devam 

ettiğimizi ve endeksin yükseliş eğilimini koruması durumunda paritedeki yükseliş 

çabalarının sınırlı kalabileceğini ifade etmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya ve ABD’den gelecek olan Haziran Ayı TÜFE verileri 

izlenecek. 
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XAU/USD 

Dün öğle saatlerinde 1805$ seviyesi üzerinden 1791,76$ seviyesine hızlı bir gerileme 

kaydeden ons altın, akşam saatlerinde doğru kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü 

1806,19$ seviyesinden yatay tamamladı. Ons altının dün gerçekleştirdiği günlük 

kapanış ile birlikte 200 günlük üssel hareketli ortalama altında kalmaya devam ettiğini 

gözlemledik.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1808,79$ seviyesinden işlem görüyor. Kısa 

vadede bugün itibariyle 1809$ seviyesine denk gelen 200 günlük üssel hareketli 

ortalamayı takip etmeye devam ediyoruz. Altın fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana 

1810$ seviyesi üzerine varan güçlü yükseliş kaydetse de, 200 günlük üssel hareketli 

ortalama üzerinde bir kapanış henüz gerçekleştiremedi.  Ons altındaki yükseliş 

çabalarının istikrar kazanabilmesi açısından fiyatların bu seviye üzerinde bir günlük 

kapanışın gerçekleşmesi önem arz ediyor. Fiyatların bu ortalamayı günlük kapanış 

bazında aşmayı başarması, yani 1809$ seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi 

durumunda 1815$ ve 1830$ dirençlerini takip edeceğiz. Ancak 1809$ seviyesinin 

üzerinde günlük bir kapanış göremememiz durumunda 1800$ seviyesi üzerindeki 

hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir.  Yeniden 1800$ seviyesi altına bir gerileme 

görmemiz durumunda 1788$, 1775$ ve1767$ desteklerini izleyeceğiz. Ons altındaki 

görünüm açısından alternatif getirilerdeki hareketliliği de yakından takip edeceğiz. ABD 

10 yıllık tahvil faizinde yükselişlerin sınırlı kalmaya devam etmesi, altındaki yukarı yönlü 

çabanın devam etmesi açısından önemli.   

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya ve ABD’den gelecek olan Haziran Ayı TÜFE verileri 

izlenecek. 
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XAG/USD 

Haziran ayı ortasından bu yana 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları arasına sıkışan 

gümüş fiyatları bu bölgede işlem görmeye devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem 

gününde 26,28$ seviyesine yükselen gümüş fiyatları, günü 26,20$ seviyesinden sınırlı 

bir yükselişle tamamladı.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 26,22$ seviyesinden işlem görüyor ve 100 günlük 

ortalama ve 200 günlük ortalama arasında hareket etmeye devam ediyor.  Gümüş 

fiyatlarının bu ortalamalardan birini kırmadığı müddetçe bir süredir etkili olan yatay 

seyrini sürdürmesi beklenebilir. Aşağıda destek görevi görmekte olan 200 günlük 

hareketli ortalama bugün itibariyle 25,80$ seviyesine, yukarıda direnç görevi görmekte 

olan 100 günlük ortalama ise 26,45$ seviyesine denk geliyor. Dolayısı ile gümüş 

fiyatlarında kısa vade için 25,80$ – 26,45$ bandı ön plana çıkıyor. Bu iki ortalamadan 

birinin kırılabilmesi için gümüş fiyatlarının bu çizgilerden birinin üzerinde veya altında 

bir günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Gümüşün 26,45$ seviyesine denk gelen 

100 günlük ortalaması üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmesi ve ortalamayı 

yukarı yönlü kırması durumunda yukarıda 26,60$, 26,90$ ve 27,15$ dirençleri ön plana 

çıkacak. 25,80$ seviyesine denk gelen 200 günlük ortalamanın altına inilmesi 

durumunda ise 25,50$, 25,25$ ve 25$ destekleri izlenecek.   

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya ve ABD’den gelecek olan Haziran Ayı TÜFE verileri 

izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4.385 %0,3 %0,7 %3,2 %15,1 %16,7

DAX 15.791 %0,7 %0,8 %0,6 %13,3 %15,1

FTSE 7.125 %0,0 -%0,6 -%0,1 %5,6 %10,3

Nikkei 28.569 %0,8 %0,5 -%0,5 %1,2 %4,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.357 -%1,5 -%2,6 -%7,1 -%13,0 -%8,1

Çin 3.548 %0,1 %0,6 -%1,1 -%1,3 %2,3

Hindistan 52.373 %0,0 -%1,0 -%0,2 %5,8 %9,7

Endonezya 6.079 -%0,1 %0,4 -%0,4 -%5,6 %1,6

Rusya 3.876 %0,5 -%0,2 %0,9 %11,7 %17,8

Brezilya 127.594 %1,7 %0,0 -%1,4 %4,6 %7,2

Meksika 49.789 %0,0 -%1,5 -%2,9 %8,9 %13,0

Güney Afrika 67.293 %1,4 %1,7 -%0,6 %6,0 %13,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%0,1 a.d. %3,3 -%30,7 -%28,9

EM VIX 20 -%5,6 a.d. %10,0 -%26,1 -%20,5

MOVE 60 -%2,9 %14,3 %13,4 %33,7 %22,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,6405 -%0,2 -%0,4 %2,9 %16,0 %16,3

Brezilya 5,1742 a.d. %1,6 %1,1 -%2,8 -%0,5

Güney Afrika 14,403 %1,3 %1,0 %5,0 -%5,5 -%2,0

Çin 6,4759 %0,0 %0,2 %1,2 %0,2 -%0,8

Hindistan 74,5775 -%0,1 %0,4 %2,1 %1,8 %2,1

Endonezya 14493 -%0,2 %0,1 %2,1 %2,6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,5 -0,1 -0,2 -0,6 4,2 4,6

Brezilya %9,4 a.d. 0,1 0,1 1,8 a.d.

Hindistan %6,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Endonezya %6,5 a.d. 0,0 0,2 0,3 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,3 -0,01 a.d. 0,25 0,46 0,88

Brezilya %3,8 0,01 a.d. 0,18 0,28 0,59

Güney Afrika %3,9 0,02 -0,06 0,12 -0,55 a.d.

Endonezya %2,1 0,00 a.d. 0,04 -0,05 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 75,16 -%0,5 -%2,6 %3,4 %32,8 %45,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 74,1 -%0,6 a.d. %4,5 %39,3 %52,7

Altın - USD / oz 1805,9 -%0,3 a.d. -%3,8 -%2,1 -%4,7

Gümüş - USD / t oz. 26,217 %0,0 a.d. -%6,9 %3,1 -%0,7

Commodity Bureau Index 557,3 %0,5 a.d. -%1,1 %22,6 %25,6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz

Genel Müdürlük

Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup 

finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 

Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı 

sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle 

yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte 

elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu 

bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması 

ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları 

sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 


